
 

Alles over onze 
buitenschoolse  
opvang in Den Haag

jonglerendenhaag.nl
• uw kind heeft plezier  

• volop leuke, leerzame en uitdagende activiteiten

• het gevoel van veiligheid en zijn wie je wilt zijn staat centraal

• spelen, verkennen en ontdekken 

• deskundige begeleiding door pedagogisch medewerkers

• aansluiting op het leeraanbod van de school

• aandacht hebben voor en samenwerken met u als ouder 

Wilt u meer 
informatie?
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Buitenschoolse  
opvang in het kort

Buitenschoolse opvangBuitenschoolse opvang

Misschien is uw kind 
wel een musicus, 
een kunstenaar,  
of een sporter in  
de dop, wie weet!

Voor meer informatie over onze buitenschoolse opvang 
kunt u terecht bij Jannette Uit den Boogaart. Stuur haar 
een mail via j.uitdenboogaart@jonglerendenhaag.nl  
en zij zal op korte termijn contact met u opnemen.

JongLeren
Voor algemene informatie over JongLeren kunt u  
terecht op www.jonglerendenhaag.nl.

U kunt ook met ons bellen: 070 - 205 2000  
(Vraag naar de Kindadministratie JongLeren)  



De buitenschoolse opvang van JongLeren:

plezier, welzijn en de  
ontwikkeling van uw kind  De BSO van JongLeren is gevestigd  

in de school. 
Samen zorgen we voor de  
ontwikkeling van uw kind in een  
vertrouwde en veilige omgeving.
Ons gezamenlijke doel is het bieden 
van een goede aansluiting tussen  
kinderopvang en onderwijs.

Wat kost de  
kinderopvang?

Wat de BSO voor u kost, hangt af  
van uw persoonlijke situatie.  
Afhankelijk van de hoogte van uw  
inkomen, ontvangt u een tegemoet-
koming in de kosten vanuit de overheid. 
Dit heet “kinderopvangtoeslag”. Heeft 
u een klein inkomen, dan krijgt u een 
groot gedeelte van de kosten middels 
deze toeslag terug. 
Op de website van de Rijksoverheid 
kunt u bij het kopje 
kinderopvangtoeslag berekenen 
hoeveel dit in uw situatie is. 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
kinderopvangtoeslag

Meer weten over de kosten?  
Neem dan contact op met onze  
Kindadministratie op 070 205 25 55. 

Tijden en  
inschrijving

JongLeren en  
Het Galjoen

Uw kind kan tijdens de veertig  
reguliere schoolweken op alle  
werkdagen bij ons terecht voor  
buitenschoolse opvang, van het  
moment dat de school uitgaat tot 
18.30 uur. (In de vakantieweken  
bieden we gehele dagen  
buitenschoolse opvang.) 

Bij voldoende vraag, is de  
mogelijkheid van voorschoolse  
opvang vanaf 7.30 uur mogelijk.  
Vraag naar de mogelijkheden.

Inschrijven
Dit kan door te bellen met onze 
Kindadministratie op 070 205 25 55
(ma t/m do tussen 9.00 en 13.00 uur). 
U kunt ook een mail sturen aan 
ka@jonglerendenhaag.nl. 
Onze medewerkers helpen 
u graag verder.

Buitenschoolse opvang

Talenten 
ontdekken

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig 
en leergierig. Het herkennen, 
erkennen en stimuleren van talent 
krijgt alle aandacht tijdens de 
buitenschoolse opvang. Misschien 
is uw kind wel een echte musicus, 
een kunstenaar, of een sporter in de 
dop, wie weet! Bij ons krijgen kinderen 
alle ruimte en kansen om hun unieke 
talenten te ontdekken. 

JongLeren vindt het belangrijk om 
goed met u als ouder contact te  
hebben. Samen werken we tenslotte 
aan de ontwikkeling van uw kind.  
We sluiten aan op het leerprogramma 
van de basisischool en passen ons  
aanbod hierop aan. Heeft uw kind  
bijvoorbeeld een drukke dag gehad, 
dan zorgen we voor een passend  
aanbod, zodat deze dag verwerkt 
wordt. We werken samen met de 
school aan een gedeelde visie waarbij 
de ontwikkelingskansen van uw kind 
centraal staan.

Samenwerken  
aan ontwikkeling

De ene keer gaan we in de omgeving 
op pad, de andere keer gaan we verder 
met een (kunst)project of maken we 
bijvoorbeeld een gezond recept. De 
kinderen kiezen zelf om mee te doen 
aan een activiteit of niet. Liever zelf een 
boekje lezen of spelen met vriendjes en 
vriendinnetjes? Ook goed! Al spelend  
ontdekken ze op allerlei manieren  
de wereld. Plezier, welzijn en de  
ontwikkeling van het kind staat  
centraal.

Voor en/of na schooltijd komen kinderen tussen de 4 en 13 jaar  

naar JongLeren. In de speciaal ingerichte ruimte kunnen ze heerlijk  

ontspannen; leuke spellen doen, lezen en plezier maken. 

Iedere dag een 
nieuw avontuur


